
%50 (da¤›l›m, 20-100) oran›nda dekolman alan› sap-
tand›. Olgular›n ortalama hastanede kal›fl süresi
3.2±2.1 (da¤›l›m, 1-12) gün olarak hesapland› ve bir
annenin de postoperatif ilk gün öldü¤ü saptand›. 

Sonuç: Dekolman plasenta yüksek maternal ve peri-
natal morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir kompli-
kasyondur. Dolay›s›yla bu olgularda predispozan risk
faktörlerinin önceden belirlenmesi, gerekli tedbirle-
rin al›nmas› ve varsa tedavinin uygulanmas› olas›
komplikasyonlar› azaltabilece¤ini ve komplike olan
olgular›n da uygun merkezlerde etkili tedavinin za-
man›nda uygulanmas›n›n morbidite ve mortaliteyi
azaltaca¤›n› düflünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Dekolman plasenta, perinatal so-
nuçlar
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Maternal eritrosit alloimmünizasyonuna ba¤l›
fetal aneminin tespitinde orta serebral arter
maksimum sistolik h›z ölçümü
1Ahmet Yal›nkaya, 1Mehmet S›dd›k Evsen, 
1Hatice Ender Soyd›nç, 1Muhammet Erdal Sak, 
2Ali ‹rfan Güzel, 1Mehmet Zeki Taner, 3Yusuf Çelik 

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do-

¤um Anabilim Dal›, 2Ergani Devlet Hastanesi, 3Dicle Üni-

versitesi, T›p Fakültesi, Biyoistatistik ve T›bbi Biliflim Anabi-

lim Dal›, Diyarbak›r 

Amaç: Bu çal›flman›n amac› eritrosit alloimmünizas-
yonu nedeni ile intrauterin kan transfüzyonu uygula-
nan fetüslerde, transfüzyon öncesi, sonras› ve nor-
mal fetüslerde renkli Doppler ultrasonografi ile orta
serebral arter maksimum sistolik h›z (MCA-PSV) ölçü-
mü yap›larak, fetal anemi tespitindeki önemini de-
¤erlendirmektir. 

Yöntem: Bu çal›flma Ocak 2009-Aral›k 2011 tarihleri
aras›nda klini¤imizde 19 kez intrauterin kan transfüz-
yonu gerçeklefltirilen 11 hastadan oluflturulan çal›flma
grubu (grup 1); intrauterin kan transfüzyon ifllemin-
den hemen önce (grup 1A) ve hemen sonras›nda
(grup 1B) MCA-PSV de¤eri ölçümleri ve Grup 2 ise fe-
tal anemisi olmayan 22 normal gebeden oluflturuldu.
MCA-PSV ölçümü renkli Doppler ultrason ile literatür-
de tarif edildi¤i gibi ölçüldü. Transfüzyon 20 gauge
spinal i¤ne ile umbilikal kordona girilerek yap›ld›. Fe-
tal anemi tayini için fetal tam kan çal›fl›ld›. Transfüz-
yon sonunda aneminin düzeldi¤i tam kan ile konfir-
me edildi. Ölçülen tüm MCA-PSV de¤erleri gestasyo-
nel hafta ile birlikte MoM de¤eri haline çevrildi. Tespit
edilen fetal hematokrit referans de¤erlerine göre ane-

minin fliddeti de¤erlendirildi. Grup 1’de grup 1A ve
grup 1B ile grup 2 MCA-PSV ölçümlerinde elde edilen
sonuçlar karfl›laflt›r›ld›. Verilerin istatistikî analizi için
SPSS 16 program› kullan›ld›. Çal›flma için üniversite-
miz T›p Fakültesi Etik Kurul onay› al›nd›.

Bulgular: Eritrosit alloimmünizasyonu olan gebelerde
fetal hemoglobin de¤erlerinin transfüzyon ifllemi ön-
cesi ölçümünde 17 fliddetli iki orta düzeyde fetal ane-
mi oldu¤u gözlendi. Eritrosit alloimmünizasyonu
mevcut olan fetüslerin transfüzyon öncesi ölçülen
MCA-PSV de¤erlerinin MoM ortalamas› 1.7±0.4 MoM
olarak saptand›. Grup 1A’da 17 ölçümün ayn› gestas-
yon haftas›na göre 1.5 MoM’un üzerinde oldu¤u, iki
ölçümde ise 1.5 MoM’un alt›nda oldu¤u saptand›. Fe-
tal aneminin transfüzyon ile düzeltilmesiyle ölçülen
MCA-PSV MoM de¤erleri grup 1B’de ortalama 1.1±0.2
MoM idi. Grup 2’de MCA-PSV MoM ortalamas› 0.9±0.2
MoM idi ve tüm ölçümler 1.5 MoM’un alt›ndayd›.
Grup 1A, grup 1B ve grup 2 ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
MCA-PSV MoM de¤erleri anlaml› olarak yüksekti. 

Sonuç: Bu çal›flmada intrauterin transfüzyon gerekti-
ren fetal anemi tespitinde MCA-PSV MoM de¤erinin
önemli bir parametre oldu¤u tespit edildi. Fetal anemi
ve intrauterin kan transfüzyonu ihtiyac›n›n tespitinde
MCA-PSV de¤erlerinin ayn› gestasyon haftas›na göre
1.5 MoM’un üzerinde olmas› anlaml›d›r. ‹ntrauterin
kan transfüzyonundan hemen sonra ölçülen MCA-PSV
de¤erlerinin istatistiksel olarak düflmesi ve k›sa sürede
normale dönmesi, aneminin düzeltilmesine fetal ceva-
b›n h›zl› bir flekilde oldu¤unu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: Eritrosit alloimmünizasyon, MCA-
PSV, fetal anemi

Ref. No: 61 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20110191165

Antenatal ve perinatal dönemde tan› konulan
majör anomalilerin retrospektif analizi
1Mehmet S›dd›k Evsen, 1Muhammet Erdal Sak, 1Hatice En-

der Soyd›nç, 1Mahmut Erdemo¤lu, 1Serdar Baflarano¤lu,
2Y›lmaz Palanc›, 1Ahmet Yal›nkaya, 1Mehmet Zeki Taner 

1Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve 

Do¤um Anabilim Dal›, 2Dicle Üniversitesi, T›p Fakültesi,

Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›, Diyarbak›r 

Amaç: Bu çal›flman›n amac› klini¤imizde prenatal ve
perinatal dönemlerde saptanan majör konjenital ano-
malili fetüslerin insidans›n› ve analizini yapmakt›r.

Yöntem: Klini¤imizde Ocak 2009 ile Aral›k 2010 tarih-
leri aras›nda retrospektif olarak prenatal ve perinatal
dönemde ultrason muayenelerinde veya do¤umda
do¤rudan gözle saptanan majör anomali tan›s› alm›fl
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olgular çal›flmaya al›nd›. Ultrasonda veya do¤umda
saptanan minör anomaliler çal›flmaya dâhil edilmedi.
Tüm ultrason incelemeleri GE Voluson 730 Pro cihaz›
ile gerçeklefltirildi. Çal›flma için etik kurul onay› al›nd›. 

Bulgular: ‹ki y›ll›k sürede obstetrik poliklini¤imizde
10,419 gebe de¤erlendirildi. Çal›flmam›zda majör
konjenital anomali insidans› %2.64 olarak bulundu.
Olgular›n 241’inde tek anomali saptan›rken, 34’ünde
de çoklu anomali saptand›. Ortalama anne yafl›
28.1±6.6 y›l (da¤›l›m, 14-49 y›l) ve gebelik haftas›
24.9±7.7 (da¤›l›m, 11-41) idi. Efller aras›nda %51.61
oran›nda de¤iflik derecelerde akrabal›k mevcuttu. Ol-
gular›n 167’sinde (%60.7) merkezi sinir sistemi ano-
malileri en s›k rastlanan anomali grubuydu. S›ras›yla
genitoüriner sistem anomalileri 36 (%13.1), gastroin-
testinal sistem anomalileri ve kar›n ön duvar› defekt-
leri 30 (%10.9), kardiyak anomaliler 13 (%4.7), torasik
anomaliler 13 (%4.7), iskelet sistemi anomalileri 15
(%5.4) olguda saptand›. Olgular›n 41’inde de (%14.9)
nonimmün hidrops fetalis saptand›.

Sonuç: Klini¤imizde majör fetal anomali insidans› %2.6
olarak saptanm›flt›r. K›smen yüksek olan bu oran, kli-
¤imizin üçüncül merkez olmas›na ba¤l› olabilir. Popü-
lâsyonumuzda majör anomalilerin en büyük grubunu
merkezi sinir sistemi anomalileri oluflturmaktad›r; bu-
nun literatür ile uyumlu olmayabilece¤ini ve bu yö-
nüyle araflt›r›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: Majör konjenital anomaliler, prena-
tal, perinatal, ultrason

Ref. No: 62 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20110191166

‹n vitro fertilizasyon sonras› ve spontane 
ikizlerde ikinci trimester uterin arter impe-
dans de¤erlerinin karfl›laflt›rmas›

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla 

International Hospital, ‹stanbul 

Amaç: ‹n vitro fertilizasyon (IVF) sonras› ve spontane
ikizlerde ikinci trimester uterin arter impedans de¤er-
lerinin saptanmas› ve karfl›laflt›rmas› amaçland›. 

Yöntem: Retrospektif olarak May›s 1999 ve Ocak 2011
tarihleri aras›nda taramas› yap›lm›fl olan anatomik
anomali, biyokimyasal de¤er anormalli¤i, aile öykü-
sünde genetik hastal›¤› olmayan spontane ve IVF ikiz
gebelikleri incelendi.

Bulgular: Toplam 101 ikiz gebelik olgusu de¤erlendir-
meye al›nd›. Bunlar›n %77.2’si IVF sonras› olup ortala-
ma gebelik süresi 22.4 ± 3.3 hafta idi. Spontane ikizle-
rin ortalama gebelik süresi ise 21.5 ± 3.6 hafta idi.
Gruplar aras›nda ortalama gebelik süreleri aç›s›ndan

anlaml› farkl›l›k saptanmad›. Ortalama uterin arter im-
pedans ölçümleri IVF ve spontane ikizlerde s›ras›yla
0.82 ± 0.28 ve 0.97± 0.29 olarak saptand›. Ortalama
uterin arter impedans de¤eri IVF grubunda anlaml›
olarak düflüktü (p<0.05). 

Sonuç: Uterin arter impedans de¤erleri IVF sonras›
ikiz gebeliklerde, spontane gebeliklere göre anlaml›
olarak daha düflük olma e¤ilimindedir. 

Anahtar kelimeler: Doppler, ultrasonografi, uterin ar-
ter, impedans, ikiz

Ref. No: 63 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20110191167

‹n vitro fertilizasyon ve spontane ikizlerde 
koriyonisite da¤›l›m›

Rahime Nida Ergin, Murat Yayla 

International Hospital, ‹stanbul 

Amaç: ‹n vitro fertilizasyon (IVF) sonras› ve spontane
ikizlerdeki koriyonisite da¤›l›m›n›n saptanmas› amaç-
land›. 

Yöntem: May›s 1999 ve Ocak 2011 tarihleri aras›nda
taramas› yap›lm›fl olan anatomik anomali, biyokimya-
sal de¤er anormalli¤i, aile öyküsünde genetik hastal›-
¤› olmayan spontane ve IVF ikiz gebelikleri retrospek-
tif olarak incelendi. 

Bulgular: Toplam 183 ikiz gebelik olgusu de¤erlendir-
meye al›nd›. Spontane ikizlerin %72.8’i diamniyotik
dikoryonik ve %27.2’si diamniyotik monokoryonik
iken IVF ikizlerinin %90.9’u diamniyotik dikoryonik,
%7.7’si diamniyotik monokoryonik ve %1,4’ü mono-
amniyotik monokoryonik olarak saptand›. 

Sonuç: Gebe popülâsyonumuzda IVF sonras› ve spon-
tane ikizlerin koriyonisite aç›s›ndan da¤›l›mlar›n›n
farkl›l›k göstermektedir.

Anahtar kelimeler: IVF, ikiz, koryonisite, ultrasonogra-
fi, fetüs

Ref. No: 64 e-Adres: http://www.perinataldergi.com/20110191168

Sezaryen do¤um sonras›nda intramusküler 
enjeksiyon nedeniyle oluflan meralgia 
parestetika: olgu sunumu
1Mustafa Ulubay, 2Emre Cemal Gökçe, 3Tu¤rul Ad›güzel 

1Beytepe Asker Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um

Klini¤i, 2Beytepe Asker Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi

Klini¤i, 3Beytepe Asker Hastanesi, Nöroloji Klini¤i, Ankara 

Girifl ve Amaç: Meralgia parestetika, lateral femoral ku-
taneus sinirin inguinal kanaldan geçifli s›ras›nda s›k›fl-
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